
Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης του Έργου της Σχολικής
Μονάδας

 

Α. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση

(Αξιολόγηση: 10)

 

 

Όπως διαφαίνεται απ΄ την εσωτερική σας αξιολόγηση και από τα διαθέσιμα τεκμήρια στο σχολείο εφαρμόζονται
καινοτόμες εναλλακτικές διδακτικές  πρακτικές, γίνεται χρήση του υπολογιστή από την πλειονότητα των
εκπαιδευτικών για τον εμπλουτισμό και την βαθύτερη κατανόηση της νέας γνώσης. Οι εκπαιδευτικοί του
νηπιαγωγείου εφαρμόζουν εναλλακτικές διδακτικές πρακτικές, ενθαρρύνεται η ενεργή  συμμετοχή των μαθητών
στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Σχολική διαρροή - φοίτηση

(Αξιολόγηση: 10)

 

Η φοίτηση των μαθητών/-τριών παρακολουθείται συστηματικά και αντιμετωπίζονται τυχόν προβλήματα  
φοίτησης, εφόσον προκύψουν. Ωστόσο δεν παρατηρούνται φαινόμενα σχολικής διαρροής στο Νηπιαγωγείο. 
Διασφαλίζεται η συστηματική παρακολούθηση του προγράμματος από όλους τους/τις μαθητές/-ήτριες, η έγκαιρη
προσέλευση και η παραμονή τους στο Νηπιαγωγείο μέχρι την ολοκλήρωση του βασικού υποχρεωτικού
προγράμματος και αντιμετωπίζονται οι συστηματικές απουσίες παιδιών με τη συνεργασία των γονέων.

Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών

(Αξιολόγηση: 10)

 

Στο Νηπιαγωγείο οικοδομούνται συνεργατικές σχέσεις μεταξύ των μαθητών/-τριών, καθώς ενθαρρύνονται  να
συμμετέχουν σε συλλογικές εργασίες, να επικοινωνούν και να συνεργάζονται δημιουργικά μεταξύ τους. Μέσα
από τις συνεργατικές δράσεις δημιουργείται κλίμα αλληλοκατανόησης, αλληλοσεβασμού και αναγνώρισης της
προσωπικότητας των συμμαθητών τους.



Οι εκπαιδευτικοί αντιμετωπίζουν  αποτελεσματικά ζητήματα συγκρούσεων μεταξύ των μαθητών, διαμορφώνουν
το πλαίσιο των κανόνων για την ομαλή διαχείριση της τάξης και οι τυχόν συγκρούσεις μεταξύ των μαθητών
επιλύονται ειρηνικά.

Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών και εκπαιδευτικών

(Αξιολόγηση: 10)

 

Η καλλιέργεια θετικών και στενών σχέσεων μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών ανέπτυξε τον αμοιβαίο σεβασμό
, που είναι σημαντικό στοιχείο επικοινωνίας και συνεργασίας. Στο Νηπιαγωγείο γίνεται εφαρμογή των 
πρακτικών που ευνοούν τη βελτίωση του κλίματος και την ενίσχυση των σχέσεων των μαθητών/-τριών και των
εκπαιδευτικών, καθώς στο πλαίσιο της σχολικής ζωής εκπαιδευτικοί και μαθητές επικοινωνούν, συνεργάζονται,
συμφωνούν, αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες, διευθετούν τυχόν  προβλήματα που μπορεί να προκύψουν στην
μαθητική τους κοινότητας.

Σχέσεις σχολείου - οικογένειας

(Αξιολόγηση: 10)

 

Το Νηπιαγωγείο  δημιουργεί μια ισχυρή σχέση με τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριών καθώς διασφαλίζει
τη δημιουργία κλίματος αμοιβαίου σεβασμού και εμπιστοσύνης, συνεργασίας, αλληλοεκτίμησης και
αλληλοκατανόησης, οργανώνει και εφαρμόζει διαδικασίες που διευκολύνουν τη συστηματική επικοινωνία με
όλους τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/-τριών του νηπιαγωγείου, ενημερώνει συστηματικά και υπεύθυνα
τόσο για την πρόοδο των παιδιών τους όσο και για το πρόγραμμα δραστηριοτήτων στο νηπιαγωγείο.

Διοικητική λειτουργία

Ηγεσία - Οργάνωση και διοίκηση της σχολικής μονάδας

(Αξιολόγηση: 10)

 

Για την αποτελεσματική οργάνωση της λειτουργίας του νηπιαγωγείου καλλιεργείται κουλτούρα συνεργασίας
συμμετοχικότητας και  συλλογικότητας ανάμεσα στα μέλη της σχολικής κοινότητας του νηπιαγωγείου που
ευνοεί την ανταλλαγή ιδεών και καλών πρακτικών καθώς και την αμοιβαία υποστήριξη.

Σχολείο και κοινότητα

(Αξιολόγηση: 10)

 

Το σχολείο καλλιεργεί τις σχέσεις του με την ευρύτερη κοινότητα και το άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία.



 

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις

(Αξιολόγηση: 10)

 

Οι εκπαιδευτικοί του νηπιαγωγείου συμμετέχουν σε επιμορφωτικές δράσεις υποχρεωτικού ή και προαιρετικού
χαρακτήρα, παρακολουθούν ενδοσχολικές επιμορφώσεις που διοργανώνει η Προϊσταμένη σε θέματα που
ενδιαφέρουν και ανταποκρίνονται στις επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών του σχολείου μοιράζονται τις
γνώσεις τους με τους/τις συναδέλφους, καθιστώντας το σχολείο μια κοινότητα μάθησης και αλλαγής.

 

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα

(Αξιολόγηση: 8)

 

Οι εκπαιδευτικοί παροτρύνονται από τη διεύθυνση του σχολείου να συμμετέχουν σε εθνικά προγράμματα. Οι
εκπαιδευτικοί δεν συμμετείχαν σε ευρωπαϊκά προγράμματα.

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Θετικά σημεία

Ο τεχνολογικός εξοπλισμός, η καλή χρήση των ΤΠΕ από τους εκπαιδευτικούς του σχολείου μας, η επαρκής
φοίτηση των μαθητών καθώς και οι αγαστές σχέσεις μεταξύ του νηπιαγωγείου , της οικογένειας , η σύγχρονες
και καινοτόμες μέθοδοι διδασκαλίας, η υλοποίηση προγραμμάτων συγκαταλέγονται στα θετικά της
παιδαγωγικής και μαθησιακής λειτουργίας.

Σημεία προς βελτίωση

Η συνεργασία με τους γονείς.

Προτάσεις προς βελτίωση

Η οργάνωση δράσεων για την ενεργό εμπλοκή των γονιών στην μαθησιακή διαδικασία.



Διοικητική λειτουργία

Θετικά σημεία

Η αξιοποίηση των προτερημάτων, των εμπειριών, των ιδιαίτερων ικανοτήτων

και δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών.

Η δημοκρατικότητα στη λήψη αποφάσεων του συλλόγου διδασκόντων.

Το άνοιγμα της σχολικής μονάδας στην τοπική κοινωνία.

 

Σημεία προς βελτίωση

Προτάσεις προς βελτίωση

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Θετικά σημεία

Οι εκπαιδευτικοί συμμετείχαν σε πολλές και ενδιαφέρουσες επιμορφωτικές δράσεις για να ανταποκριθούν στις
τρέχουσες ανάγκες της σχολικής τους μονάδας και να βελτιώσουν την παιδαγωγική τους κατάρτιση.

Σημεία προς βελτίωση

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφώσεις για την υλοποίηση εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων. 

Προτάσεις προς βελτίωση

Υλοποίηση ευρωπαϊκών και εθνικών προγραμμάτων.


